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Άρθρο 13 Άρθρο 13 

Όροι πρόσβασης στις υπηρεσίες Όροι πρόσβασης στις υπηρεσίες 

1. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις έχουν, 
χωρίς διακρίσεις, δικαίωµα πρόσβασης 
στην ελάχιστη δέσµη πρόσβασης που 
καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 1. 

1. Οι διαχειριστές υποδοµής παρέχουν σε 
όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, 
χωρίς διακρίσεις, την ελάχιστη δέσµη 
πρόσβασης που καθορίζεται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 1. 

2. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκµετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 

διακρίσεις. 

2. Οι φορείς εκµετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης παρέχουν 
σε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένης της 
τροχαίας πρόσβασης, στις εγκαταστάσεις 
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ 
σηµείο 2, και στις υπηρεσίες που 
παρέχονται στις εγκαταστάσεις αυτές, 
χωρίς διακρίσεις, υπό την εποπτεία του 
ρυθµιστικού φορέα σύµφωνα µε το άρθρο 
56. 

Αν ο φορέας εκµετάλλευσης 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 

δραστηριοποιείται και διατηρεί 

δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον µία από 

τις αγορές σιδηροδροµικών µεταφορών για 

τις οποίες χρησιµοποιείται η εγκατάσταση, 

ο φορέας εκµετάλλευσης οργανώνεται έτσι 

ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο 
νοµικό, οργανωτικό και λήψης αποφάσεων 

από την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.  

Αν ο φορέας εκµετάλλευσης 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 
ανήκει σε εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 

δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον µία από 

τις αγορές σιδηροδροµικών µεταφορών για 

τις οποίες χρησιµοποιείται η εγκατάσταση, 

ο φορέας εκµετάλλευσης οργανώνεται έτσι 

ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο 

οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από την 

εν λόγω εταιρεία ή οντότητα. Ο φορέας 
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εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης και η συγκεκριµένη 
οντότητα ή εταιρεία έχουν χωριστή 
λογιστική, συµπεριλαµβανοµένων 
χωριστών λογαριασµών αποτελεσµάτων 
χρήσεως. 

Τα αιτήµατα σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 

εγκατάσταση εξυπηρέτησης µπορούν να 

απορριφθούν µόνο εάν υπάρχουν βιώσιµες 

εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 

επιτρέπουν την εκµετάλλευση των οικείων 

µεταφορών εµπορευµάτων ή επιβατών 

στην ίδια διαδροµή υπό οικονοµικά 

αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιµης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης. 

Τα αιτήµατα σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 

εγκατάσταση εξυπηρέτησης απαντώνται 
εντός 4 εβδοµάδων και µπορούν να 
απορριφθούν µόνο εάν η εγκατάσταση 
εξυπηρέτησης δεν διαθέτει επαρκή 
εφεδρική µεταφορική ικανότητα για να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατα αυτά ή εάν 
υπάρχουν βιώσιµες εναλλακτικές επιλογές, 

οι οποίες τους επιτρέπουν την 

εκµετάλλευση των οικείων µεταφορών 

εµπορευµάτων ή επιβατών στην ίδια 

διαδροµή υπό οικονοµικά αποδεκτούς 

όρους. Αν ο φορέας εκµετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αρνηθεί την 
πρόσβαση σε εγκατάσταση 
εξυπηρέτησης, πρέπει να προτείνει 
οικονοµικά και τεχνικά βιώσιµη 
εναλλακτική επιλογή, εφόσον υπάρχει, και 
να αιτιολογήσει την άρνησή του 
εγγράφως. Η άρνηση αυτή δεν 
υποχρεώνει τον φορέα εκµετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης να επενδύσει 
σε πόρους ή εγκαταστάσεις προκειµένου 
να µπορεί να ικανοποιεί όλα τα αιτήµατα 
των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. 

Όταν ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιµετωπίζει 

συγκρουόµενα αιτήµατα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασµό όλων των 

απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιµη 

εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 

να συνδυαστούν όλα τα αιτήµατα χρήσης 

µεταφορικής ικανότητας της οικείας 

εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγµένων 

αναγκών, ο ρυθµιστικός φορέας που 

αναφέρεται στο άρθρο 55 λαµβάνει, µε 

δική του πρωτοβουλία ή βάσει 

καταγγελίας, κατάλληλα µέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόµενο µέρος 

της µεταφορικής ικανότητας διατίθεται 

Όταν ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιµετωπίζει 

συγκρουόµενα αιτήµατα χρησιµοποιεί όλη 
την εφεδρική µεταφορική του ικανότητα 
για να προτείνει το βέλτιστο δυνατό 
συνδυασµό όλων των νέων απαιτήσεων. 
Εάν δεν υφίσταται βιώσιµη εναλλακτική 

επιλογή και είναι αδύνατον να 

συνδυαστούν όλα τα νέα αιτήµατα χρήσης 
µεταφορικής ικανότητας της οικείας 

εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγµένων 

αναγκών, ο ρυθµιστικός φορέας που 

αναφέρεται στο άρθρο 55 λαµβάνει, µε 

δική του πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας 
αιτούντος, κατάλληλα µέτρα, 
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στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πλην 

εκείνων που αποτελούν µέρος της 

εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 

ανήκει ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδµητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και λοιπές 
τεχνικές εγκαταστάσεις που 
αναπτύσσονται για συγκεκριµένο νέο 
τροχαίο υλικό µπορούν να προορίζονται 
για τη χρήση µίας σιδηροδροµικής 
επιχείρησης για περίοδο πέντε ετών από 
την έναρξη λειτουργίας. 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων 
των ενδιαφεροµένων, για να εξασφαλίσει 
ότι το ενδεικνυόµενο µέρος της εφεδρικής 
µεταφορικής ικανότητας διατίθεται στις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πλην εκείνων 

που αποτελούν µέρος της εταιρείας ή της 

οντότητας στην οποία ανήκει ο φορέας 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης, µε την 
επιφύλαξη των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεών του δηµόσιας υπηρεσίας.  

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 

χρησιµοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 

δηµόσια ότι η εκµετάλλευση της 

εγκατάστασης διατίθεται για απλή 

µίσθωση ή χρονοµίσθωση. 

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 

χρησιµοποιηθεί επί τουλάχιστον ένα έτος, 
και έχει εκφραστεί από σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις προς τον φορέα 
εκµετάλλευσης της εν λόγω 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης ενδιαφέρον 
για πρόσβαση στην εγκατάσταση µε βάση 
αποδεδειγµένες ανάγκες, ο ιδιοκτήτης της 
ανακοινώνει δηµόσια ότι η εκµετάλλευση 

της εγκατάστασης διατίθεται για απλή 

µίσθωση ή χρονοµίσθωση, για χρήση για 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον 
σιδηροδροµικό τοµέα, εκτός αν ο φορέας 
εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 
αποδείξει ότι δεν είναι δυνατή η χρήση 
της από οποιαδήποτε σιδηροδροµική 
επιχείρηση, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία µετατροπής. 

3. Όταν ο διαχειριστής υποδοµής παρέχει 
οποιοδήποτε µέρος του φάσµατος 

υπηρεσιών που περιγράφονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3, ως πρόσθετες 

υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 

αιτήµατος σε σιδηροδροµική επιχείρηση 

κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις . 

3. Όταν ο φορέας εκµετάλλευσης παρέχει 
οποιοδήποτε µέρος του φάσµατος 

υπηρεσιών που περιγράφονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3, ως πρόσθετες 

υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 

αιτήµατος σε σιδηροδροµική επιχείρηση 

κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις . 

4. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

µπορούν να ζητούν ευρύτερο φάσµα των 

απαριθµούµενων στο παράρτηµα ΙΙΙ 

σηµείο 4 βοηθητικών υπηρεσιών από το 

διαχειριστή υποδοµής ή από άλλους 
προµηθευτές. Ο διαχειριστής υποδοµής 

δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες 

αυτές. 

4. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

µπορούν να ζητούν ευρύτερο φάσµα των 

απαριθµούµενων στο Παράρτηµα ΙΙΙ 

σηµείο 4 βοηθητικών υπηρεσιών από το 

διαχειριστή υποδοµής ή από άλλους φορείς 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης. Ο διαχειριστής υποδοµής 

δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες 

αυτές. 
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5. Το παράρτηµα III µπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εµπειρίας, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
60. 

 

 1 ΕΕ L 84, 26.3.2008, σ. 132 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προέχει να διατηρηθεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις συντήρησης, προκειµένου να µην 

υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρής διαταραχής στην ποιότητα των υφιστάµενων σιδηροδροµικών 

υπηρεσιών µεταφοράς και/ή να µην υποµονευθεί η ικανότητα των κατεστηµένων φορέων να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας τους.  

 

 


